
SAMEN EN BETROKKEN
VOvA Jaarverslag 2018 in een notendop

10 jaar VOvA
Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) bestaat

alweer tien jaar. Onze scholengroep is voortgekomen uit de

samenvoeging van de toenmalige vmbo-scholen van het

ROCvA en van het Bredero College.

Deze tien jaar hebben veel opgeleverd voor het onderwijs, zoals de nieuwbouw van

Bredero Mavo en Hubertus & Berkhoff en de start van Vox-klassen, De nieuwe Havo

en Hyperion Lyceum. Dit heeft geresulteerd in een scholengroep die zeer betrokken

is bij de leerlingen, waarover leerlingen en ouders over het algemeen erg tevreden

zijn. Tegelijkertijd zijn er altijd dingen die beter kunnen. Het zou goed zijn als elke

school een sparringpartner had met hetzelfde onderwijsaanbod. Daartoe is in 2018

een intentieverklaring getekend om met de Esprit Scholengroep te onderzoeken op

welke terreinen samenwerking een meerwaarde voor het onderwijs kan opleveren.

Leerlingen goede en
gelijke kansen bieden
De scholen van het VOvA blijven de kansengelijkheid

stimuleren omdat onze leerlingen uit alle lagen van de

Amsterdamse bevolking komen. 

Op de VOvA Onderwijsmiddag in maart 2018 heeft de hoofdinspecteur van onderwijs in

de rol als gastspreker alle aanwezige docenten en medewerkers weer gewezen op dit

belangrijke onderwerp. Onze scholen blijven streven naar het vergemakkelijken van de

overstap tussen de verschillende schoolsoorten en het vervolgonderwijs.

 

Het Bredero Beroepscollege, de Bredero Mavo, het Hyperion Lyceum en De nieuwe

Havo zijn actief aan de slag met ouderbetrokkenheid en de overstap van po naar vo in

Amsterdam-Noord. Deze projecten worden uitgevoerd samen met andere po- en vo-

scholen, de Weekendschool en het stadsdeel. De focus ligt op het bewust en gericht

kiezen van leerlingen voor een bepaalde richting. 

 

Cburg College heeft samen met MBO College Zuidoost voor de meer kwetsbare

kinderen in de basisberoepsgerichte leerweg een route ontwikkeld die de leerlingen de

mogelijkheid gaat geven om in een doorlopende leerlijn een mbo-diploma te halen.  

Bredero Mavo is gestart met het aanbieden van een doorstroomtraject dat leidt tot een

havodiploma en De nieuwe Havo is een kansklas havo/vwo gestart. Het aanbod van de

Hubertus & Berkhoff is uitgebreid met de gemengde leerweg voor horeca, bakkerij en

recreatie. De LUCA Praktijkschool heeft in 2018 het gepersonaliseerd onderwijs verder

ontwikkeld naar de praktijkvakken en sterker verankerd in de schoolorganisatie. Elk

leerling kan zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Een begin is gemaakt met een

kansklas voor leerlingen die vroegtijdig naar het vmbo kunnen doorstromen. 

 

Deze initiatieven hebben de ambitie om goed aan te sluiten bij het vervolgonderwijs en

leerlingen goede kansen te geven.



Nieuwe locaties
Het afgelopen jaar werden binnen het VOvA twee prachtige

nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen.

Op 5 april werd het Cburg College

officieel geopend door wethouder

Simone Kukenheim. 

De openingshandeling bestond uit

vertoningen van video’s, onder andere

gemaakt door en voor leerlingen.

Op 2 november werd het Hyperion Lyceum

officieel geopend. De leerlingen, hun ouders,

medewerkers en andere genodigden

genoten van een prachtig openingslied,

enkele speeches en het feestelijke moment

waarop de glijbaan in de school 

officieel in gebruik genomen werd.

Hyperion LyceumCburg College

Stijgend leerlingenaantal
De belangstelling voor de scholen van het VOvA neemt toe,

ondanks dat het aantal leerlingen in de stad gelijk blijft. Het

Hyperion Lyceum was in 2018 weer een van de meest

populaire scholen in Amsterdam. Ook Bredero Mavo mocht

meer leerlingen verwelkomen en ons onderwijsinitiatief Vox-

klassen groeide in 2018 voor het derde jaar op rij.

De verwachting is dat Vox-klassen zal doorgroeien naar een volwaardige school. De

krimp van het aantal vmbo basis- en kaderleerlingen in Amsterdam heeft zijn

weerslag op veel vmbo-scholen. Dat geldt echter niet voor alle VOvA-scholen.

Hubertus & Berkhoff, Cburg College en Tobiasschool zagen allemaal de instroom

van leerlingen stijgen. Alleen het Bredero Beroepscollege heeft er last van. De

toekomst van Bredero Beroepscollege zal vooral liggen in de nieuw te starten

Techniekschool Amsterdam en de geplande nieuwbouw van de

scholengemeenschap op de Buiksloterweg.
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Examenresultaten 2018

Bekijk de video Bekijk de video

Tevredenheid leerlingen
en ouders
Jaarlijks wordt op onze scholen een tevredenheidsmeting

gedaan onder leerlingen en ouders. Gevraagd wordt onder

meer naar hun ervaring met de begeleiding, de breedte van

de lesstof en de wijze waarop de lesstof wordt overgebracht.

15x
cumlaude

https://www.youtube.com/watch?v=byfHjCA8NwE
https://www.youtube.com/watch?v=Rp0dXspVoII


Personeel

Aantal medewerkers
Het aantal medewerkers is gedaald in 2018 met 5,4 fte. De

daling is het gevolg van bezuinigingen teneinde bekostiging

(baten) en personele lasten in lijn te brengen. Het aandeel

onderwijzend personeel is gestegen naar 82,2% in 2018 ten

opzichte van 80,4 % in 2017.

272

462

237

161

188

Professionalisering medewerkers
Samen en betrokken is in 2018 het thema geweest waar schoolleiders en centrale

directie aan hebben gewerkt. Op het gebied van de ‘lerende medewerker’ is met elkaar

de visie op professionalisering herijkt. In expertgroepen (waaronder zorg,

loopbaanbegeleiding, examens) is er met en van elkaar geleerd en kennis gedeeld op

het gebied van onderwijs. De VOvA Opleidingsschool is verder vormgegeven en Frisse

Start is begonnen. Dit is een traject gericht op de ontwikkeling van een

begeleidingsprogramma voor startende docenten.
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Financieel resultaat

Financiën

Belangrijke kengetallen

De stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam heeft in 2018

een negatief resultaat behaald van € 642.000. In 2017 was het

resultaat € 117.000 negatief. 

Het resultaat van 2018 werd beïnvloed door een éénmalige

ophoging van de reservering voor WGA-aanspraken met een

bedrag van € 183.000. Daarnaast is het resultaat negatief

beïnvloed door de hogere personele lasten als gevolg van de

hogere inzet van personeelsleden dan feitelijk begroot. Dit als

gevolg van de groei van het aantal leerlingen en de investering in

de ontwikkeling van Vox-klassen.

Met een eigen vermogen van € 5,2 miljoen beschikt het VOvA nog

altijd over degelijke financiële reserves. Het weerstandsvermogen

ligt met 15% boven de ondergrens van 10%.

Enkele belangrijke cijfers en kengetallen over 2018 afgezet

tegen 2017 zijn hieronder te vinden.



Over ons beleid en de besteding van f inanciële
middelen leggen wij  verantwoording af in ons

jaarverslag. Deze speciale uitgave Samen en betrokken
is een beknopte weergave hiervan. 

 
Voor al le feiten en ci j fers over het jaar 2018 kunt u ons

jaarverslag 2018 raadplegen. Dit  jaarverslag is te
vinden op onze website www.vova.nl

Onze scholen
Het VOvA is een openbare scholengroep in Amsterdam met
een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis: van
praktijkonderwijs tot en met vwo. Elke school binnen het
VOvA is onderscheidend op een unieke manier met als doel
het beste uit elke leerling te halen. Het onderwijs wordt
gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de stad.
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